
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(Ως προς την ηµεροµηνία της δηµοπρασίας και το ποσό µε ΦΠΑ) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 31-05-2011 δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε τίτλο «Βελτίωση 4ης 
Επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τµήµα: Ροδαυγή – Σουµέσι, Α΄ 
κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) € 2.555.446,51 και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ € 3.300.000,00. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε 
τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, 
και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και 
κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 186/96. 

6. Την αριθµ. 9/179/06-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου του θέµατος, όπως συντάχθηκαν 
από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και για τη δηµοπράτηση 
του οποίου διατυπώθηκε η µε αριθµ. πρωτ. 945/29-03-2011 σύµφωνη γνώµη της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας. Επίσης 
εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
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7. Την αριθµ. 11/271/05-05-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος, 
αποτελούµενη από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε τους αναπληρωτές 
τους, καθώς και από τους εκπροσώπους των Φορέων που προβλέπονται από το Νόµο, µε 
τους αναπληρωτές τους. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
1920/14-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39608/1352/17-06-2011 στον φάκελο 
5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 31.05.2011 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (Ε∆) για την κατασκευή του παραπάνω έργου µαζί µε το από 
07.06.2011 παράρτηµα που το συνοδεύει, και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος 
της δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική 
Επιχείρηση «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ» που είναι µειοδότης, µε µέση τεκµαρτή έκπτωση σαράντα και 
εβδοµήντα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (40,78%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 1.241.114,09 €, και συνολική δαπάνη µε 
απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 2.016.134,19 € δεδοµένου ότι κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/400/20-06-2011) 

− Την έγκριση του από 31-05-2011 Πρακτικού µε το από 07-06-2011 Παράρτηµα που το 
συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού, της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 
31-05-2011 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, µε τίτλο «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας 
(τµήµα: Ροδαυγή – Σουµέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο», προϋπολογισµού 
3.300.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», η 
οποία προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση σαράντα και εβδοµήντα οκτώ εκατοστά επί τοις 
εκατό (40,78%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και 
ΦΠΑ €1.241.114,09 και συνολική δαπάνη µε απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και 
ΦΠΑ € 2.016.134,19 και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία 
«ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή 
του έργου και η προσφορά του µειοδότη (40,78%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 
31-05-2011 Πρακτικό µε το από 07-06-2011 Παράρτηµα που το συνοδεύει και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτού, της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου.    

..............................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

3. Καττής Νικόλαος,  
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

   8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 4ΑΣΗ7Λ9-ΧΝΥ


